
Visie op Rhenen
In juli, augustus en september 2021 heeft u meegedaan aan een vragenlijst over uw visie op de 
gemeente Rhenen. Hartelijk dank daarvoor. In deze factsheet leest u de belangrijke resultaten. In 
totaal hebben 645 inwoners meegedaan. Door het grote aantal deelnemers geeft dit onderzoek 
een betrouwbaar beeld.

Wat voor rapportcijfer geeft u het wonen en leven in de gemeente Rhenen?

Over 15 jaar …

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om in gemeente Rhenen te blijven wonen?
Top 3

Wat zijn voor u de belangrijkste redenen om te vertrekken uit de gemeente Rhenen?
Top 3

… woon ik (waarschijnlijk) 
niet meer in gemeente 

Rhenen 11%

De binding die ik heb met de 
plaats waar ik woon 40%

Te veel autoverkeer 20%

Ik weet niet waar ik over 15 
jaar woon 

36%

Ik heb mijn werk hier of 
dat is vanuit hier goed te 

bereiken 26%

Het gebrek aan recreatieve/ 
culturele voorzieningen 13%

… woon ik (waarschijnlijk) 
nog steeds in de gemeente 

Rhenen 53%

De binding die ik heb met 
familie/vrienden die hier 

wonen 43%

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die verwachten over 15 jaar nog in de gemeente Rhenen te wonen.

Deze vraag is enkel beantwoord door respondenten die verwachten over 15 jaar niet meer in de gemeente Rhenen te wonen of 

het niet weten.

Omdat ik ergens anders zou 
(gaan) werken 21%

Gemiddeld een 7,7

Rhenen spreekt

Beoordeling wonen en leven in Rhenen

Mijn toekomst in Rhenen

7,7



Gemeente Rhenen moet zich in de periode tot 2035 vooral laten zien als …
Top 3

Als ik over de toekomst van Rhenen nadenk, dan maak ik me zorgen over …
Top 3

Als ik over Rhenen in 2035 nadenk, dan hoop ik dat we dan kansen hebben benut op 
het gebied van …

Top 3

Stel: een kennis of familielid van u denkt erover om hier te komen wonen. 
Op welke positieve kanten van uw woonplaats wijst u hem/haar dan?

Top 3

Een fijne plek voor gezinnen 
om te wonen 39%

Het (auto)verkeer door de 
gemeente 42%

 Een groene gemeente 41%

Voorzieningen aanwezig/ 
nabij 21%

Een gemeente waar we voor 
elkaar zorgen 30%

Verlies van natuur en 
verschillende diersoorten en 

planten 38%

Aantrekkelijke centra van de 
kernen Achterberg, Elst of 

Rhenen 27%

Centrale/ mooie ligging 18%

Groene woongemeente 49%

Tekort aan goede en 
betaalbare woningen 47%

Voldoende en betaalbare 
woonruimte 43%

Groene/ mooie omgeving 
65%

De toekomst van Rhenen



Wat gebeurt er met de resultaten
Voor de gemeente Rhenen wordt een toekomstvisie gemaakt, Rhenen in 2035. De gemeente doet dit 
samen met inwoners, ondernemers en andere betrokkenen. De visie maken we in vier stappen. Deze 
enquête was onderdeel van Stap 1: Onderzoeken. In de vervolgstappen worden visies gemaakt (Stap 2) en 
getoetst (Stap 3). Ook in die stappen kunnen inwoners weer meedenken. De gemeenteraad kiest in Stap 
4 een Toekomstvisie voor Rhenen. Kijk voor meer informatie op www.rhenen.nl/rhenen2035.

Op welke negatieve kanten van uw woonplaats wijst u hem/haar dan?
Top 3

Woningaanbod (o.a. te 
weinig en te duur) 16%

Onvoldoende voorzieningen 
11%

Verkeersdrukte, -overlast en 
-veiligheid 40%
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